
 

 

ABSTRAK 

 
Ta’zir adalah suatu sanksi yang diberikan oleh santri yang telah melakukan 

pelanggaran tata aturan di pondok pesantren, yang bertujuan untuk mendidik santri 
dan menanamkan akan pentingnya sikap disiplin dan bertanggung jawab. Ta’zir 
merupakan salah satu tradisi yang membudaya di pondok pesantren yang sampai 
sekarang masih dipertahankan karena sangat diperlukan untuk menegakkan peraturan 
dan menjaga kestabilan kehidupan, dalam pelaksanaan ta’ziran ini melibatkan semua 
unsur dalam pondok pesantren yaitu pengasuh, pembina, santri dan wali santri. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan ta’ziran di 
pondok dan mengapa tradisi ta’ziran ini tetap dipergunakan dan masih bertahan 
sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 
tradisi pemberian sanksi bagi santri yang melanggar dan menggambarkan penyebab 
yang menjadikan tradisi ta’ziran ini bisa bertahan. Lokasi penelitian di Pondok 
Pesantren Raudaltul Muta‟allimin Lamongan. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski bahwa masyarakat merupakan 
sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan 
saling bergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 
bagian-bagiannya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, 
dan informan dipilih secara purposive. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena ta’zir sesuai 
dengan teori. Dari analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa ta’zir ini dalam 
pelaksanaannya ditentukan berdasarkan prosedur yang telah dimusyawarahkan 
bersama, yang dilaksanakan untuk menaati peraturan pondok, memperbaiki tabiat dan 
tingkah laku anak ke arah kebaikan dan membuat anak menyesal dan menyadari 
perbuatan salah yang dilakukannya, sehingga dapat menjaga kewibawaan peraturan, 
dan dapat menjadi pribadi yang disiplin yang dapat dibawa sampai mereka lulus. 
Penerapan peraturan pesantren yang sangat ketat dan program-program pesantren 
yang dilaksanakan secara disiplin menjadikan pesantren sebagai institusi yang 
berpengaruh, sekaligus semakin memantapkan eksistensinya di tengah proses 
perubahan sosial yang cepat dan dinamik. Dengan sistem pengelolaan pesantren yang 
baik serta penerapan peraturan dengan disiplin akan mampu menghasilkan lulusan 
yang baik dalam segala bidang terutama bidang agama. 
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